
 
 

Projekt „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”  

nr POWR.03.05.00-00-Z202/17 

   

 

 

Politechnika Świętokrzyska Kielce, dn. 03.10.2022 r. 
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
25 – 314 Kielce 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Politechnika Świętokrzyska zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie ofert na usługę przygotowania  
i przeprowadzenia szkolenia z zakresu elektrotechniki i aparatury szaf sterowniczych w ramach Projektu nr 
POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni 
gospodarczej” w siedzibie Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu elektrotechniki i aparatury 
szaf sterowniczych, 3 dni (21 godz.) dla 1 osoby - pracownika Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy.  

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 

 
- umożliwienie i nabycie wiedzy ze schematów elektrycznych, aparatów elektrycznych oraz pozwoli na praktyczne 

ich łączenie w szafach sterowniczych.  

- wzbogacenie wiedzy z zakresu diagnostyki i lokalizacji usterek w układach sterowania. 

 
III. NAZWA I KOD CPV DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

80.50.00.00-9 - usługi szkoleniowe 

 

IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 
 

1. Uwzględnienia w kosztach usługi: łącznych kosztów zatrudnienia trenera i kosztów opracowania programu 

oraz materiałów szkoleniowych, kosztów wystawienia certyfikatu lub zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu 

dla uczestnika w formie papierowej oraz ich przesłania na adres Zamawiającego.  

2. Wymagania sprzętowe w czasie szkolenia: indywidulane stanowisko pracy dla uczestnika będące makietą 

szafy sterowniczej, umożliwiające podczas kursu samodzielnego połączenia przewodami poszczególnych 

aparatów elektronicznych. 

W skład stanowiska szkoleniowego powinny wchodzić m. in.: 

 Przyciski w konfiguracjach NO/NC oraz lampki 

 Przetwornik ciśnienia oraz termometr rezystancyjny PT100 

 Przetworniki sygnału (rezystancja na napięcie, prąd na napięcie) 

 Styczniki oraz przekaźniki 

 Przekaźniki separujące (mechaniczne oraz półprzewodnikowe) 
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 Przekaźniki bezpieczeństwa 

 Przekaźniki czasowe 

 Wyłączniki krańcowe 

 Zasilacz 230VAC/24VDC 

 Układy zabezpieczające (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik silnikowy, mechaniczny wyłącznik 

nadprądowy, elektroniczny wyłącznik nadprądowy) 

Uczestnik powinien otrzymać do dyspozycji na czas trwania szkolenia narzędzia pomiarowe oraz narzędzia 
elektrotechniczne wielozadaniowe: 

 Cyfrowe mierniki wieloczynnościowy - do pomiarów napięcia stałego i przemiennego, pomiarów 

przepływu i oporu napięcia stałego i przemiennego, pomiary przepływu i pojemności 

 Próbnik napięcia - do napięć stałych i przemiennych od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65 

 Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² z blokadą 

wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą. 

 Nożyce do kabli. 

 Szczypce boczne. 

 Szczypce do ściągania izolacji. 

 Matryce do zaciskania. 

 Szczypce kombi. 

 Szczypce półokrągłe. 

 Klucze nastawne. 

 Wkrętaki VDE płaskie:0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x 5,5, krzyżakowe: PHO/PH1/PH2. 

 Klucze do szaf sterowniczych. 

 Zestawy tulejek. 

 Noże. 

 Taśmy miernicze 

3. Wyposażenia uczestnika szkolenia w materiały szkoleniowe adekwatne do treści szkolenia (forma dowolna 

elektroniczna lub papierowa). 

4. Wcześniejszego uzgodnienia (w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00÷17:00) 

z Zamawiającym terminu szkolenia. 

5. Zapewnienia dyspozycyjności trenera w godzinach prowadzenia szkolenia. 

6. Prowadzenia szkolenia w formie zgodnej z programem. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. Wykonawca będący jednocześnie osobą realizująca zamówienie lub osoby wykonujące zamówienie w 

imieniu Wykonawcy muszą posiadać wyższe wykształcenie oraz udokumentowane, co najmniej trzyletnie, 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń merytorycznie związanych z przedmiotem zamówienia. 

2. Zamawiający na potwierdzenie o który mowa w ppkt. 1, wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia w 

powyższy zakresie. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualny wpis do rejestru instytucji 

szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę 

instytucji szkoleniowej. Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
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złożenia oświadczenia.  

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca w takim przypadku podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 25.11.2022 r. 
 
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca, który złożył ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania 
ofert określonego w zapytaniu. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania 
ofert, jednak o okres nie dłuższy niż 30 dni. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. 
2. Cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmuje wszystkie koszty przeprowadzenia szkolenia. 
3. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ogłoszenia na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania. 
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
5. Wszystkie strony oferty, naniesione poprawki lub korekty błędów i skreślenia muszą być parafowane przez 

osoby upoważnione do składania oferty w imieniu Wykonawcy. 
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane. 
 
IX. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów: 

 
Cena oferty (C) Wartość kryterium (waga) 100% 
 
Podstawą oceny jest cena oferty brutto przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty. Ocenie 
podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia, zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia 
tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z 
uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg wzoru: 
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𝐶 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
× 100 

gdzie: 𝐶 – wartość punktowa dla kryterium: 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦. 
 
 
X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
1. Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. 

2. Cena ma obejmować wszystkie podatki i inne należności wymagane przepisami prawa. 

3. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. 2021.685), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku VAT. 

4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

5. Cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

6. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w walucie polskiej. 

Uwaga: 
W przypadku zmiany w zakresie zwolnienia z podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest zastosować odpowiednią 
stawkę podatku obowiązującą na dzień składania ofert. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków 
Wykonawcy. Stawka podatku musi być zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 
Oferta zawierająca złą stawkę podatku VAT zostanie odrzucona. 

 

 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl 
do dnia 12.10.2022 r. 
 
XII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 
 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności jeżeli: 

a) Wykonawca nie dołączy do oferty oświadczenia potwierdzającego posiadane doświadczenie oraz należyte 

wykonanie usługi przez osoby realizujące przedmiot zamówienia tj. Wykonawca, o którym mowa w pkt V ppkt. 

1 lub osoby wykonujące zamówienie w jego imieniu; 

b) z załączonego do oferty oświadczenia lub innego dokumentu wynikało będzie, że Wykonawca o którym 

mowa w pkt V ppkt. 1 lub osoby wykonujące zamówienie w jego imieniu nie posiadają wymaganego okresu 

doświadczenia; 

c) z załączonego do oferty oświadczenia lub innego dokumentu wynikało będzie, że Wykonawca o którym 

mowa w pkt V ppkt. 1 lub osoby wykonujące zamówienie w jego imieniu nie posiadają doświadczenia z zakresu 

przedmiotu zamówienia. 

d) Wykonawca nie dołączy do oferty oświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 

(RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

2. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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3. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 

4. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, w tym błędną stawkę podatku VAT. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistych 

omyłek pisarskich lub rachunkowych. 

7. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny. 

8. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień co do treści złożonych 

dokumentów. 

9. Oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie składania ofert. 

10. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

11. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XIII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

 
Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy: 
 
1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na 

listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3; 

3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 
  
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę 

do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
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unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej BIP 

Zamawiającego. 

 

XV. INNE POSTANOWIENIA 
 
1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym zawiadomi Wykonawcę.  

2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny oferty, zaś Wykonawca 

zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia 

jego oferty. Zamawiający przez rażąco niską cenę, rozumie wartość całkowitą oferty niższą o 30% od średniej 

arytmetycznej ustalonej wartości zamówienia przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania. 

3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonych dokumentów w wyznaczonym 

przez siebie terminie, brak odpowiedzi stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty Wykonawcy. 

4. Zamawiający będzie prowadził korespondencję z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zamawiający może żądać od Wykonawców potwierdzenia w formie pisemnej składanej w toku postępowania 

korespondencji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. Odmowa podpisania przedmiotowej umowy skutkować 

będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od zawarcia umowy na realizacją przedmiotu zamówienia winy 

Wykonawcy. 

 

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na 

stronie internetowej BIP Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


